Šv. Juozapo Darbininko parapija.
Susitikimas su katechezės užsiėmimus lankančių vaikų tėvais.
2015 m. sausis
Iš Apaštalų darbų knygos 2, 37-47: 37 Tie žodžiai verte vėrė jiems širdį, ir jie ėmė klausinėti Petrą bei
kitus apaštalus: „Ką mums daryti, broliai?“ 38 Petras jiems atsakė: „Atsiverskite, ir kiekvienas
tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite Šventosios Dvasios
dovaną. 39 Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks
Viešpats, mūsų Dievas“. 40 Dar daugeliu kitų žodžių jis primygtinai ragino juos ir sakė: „Gelbėkitės iš šitos
iškrypusios padermės!“ 41 Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti, ir tą dieną prisidėjo prie jų apie tris
tūkstančius.
42
Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų.
43
Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų.
44
Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra. 45 Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir, ką gavę,
padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo.
46
Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su
džiugia ir tauria širdimi drauge vaišindavosi,47 garbindami Dievą, ir buvo visų žmonių mylimi. O Viešpats
kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą."

Susitikimo metu aptarti šie klausimai:
1. Tėvų (globėjų) vaidmuo vaikų katechezės metu.
Šiame įkrikščioninimo kelyje tėvai lydi savo vaikus tikėjimo pažinimu ir dvasine patirtimi, padeda
jiems įsiminti ir suvokti esmines katechezės užsiėmimų metu perteikiamas žinias ir skatina juos melstis,
dalyvauti Eucharistijos šventime.
Tėvai domisi, ar vaikai lanko užsiėmimus, ar viską atsiskaito, seka lankomumo knygutes.

2. Parapijinė veikla.
Tiek ruošiantis sakramentams, tiek juos priėmus, būtina jaunus žmones įtraukti į įvairias vaikų,
jaunimo organizacijų bei parapijos bendruomenės veiklas ar tarnystes. Tai gali būti vaikų choras,
patarnavimas šv. Mišioms, adoravimas per Šv. Mišias, savanoriška veikla ir kt.
Taip pat yra svarbus ir tėvų (globėjų) įsitraukimas į parapijinę veiklą, liturgijos šventimą; patiems
atnaujinti tikėjimo žinias ir įgyti naujos tikėjimo patirties, geriau pasirengti aktyviam dalyvavimui
liturgijoje bei bendruomeniniame gyvenime.

3. Apklausa.
Tėvai (globėjai) prašomi anonimiškai atsakyti į šiuos klausimus (atsakymus perduoti kunigui
arba katechetei) :
Kaip vertinate savo vaikų dalyvavimą parapijinėje katechezėje?
Jūs, kurie esate pakrikštyti, ar trokštate gyvai dalyvauti Bažnyčios gyvenime?
Jūs, kurie paprašėte sakramentų savo vaikams, ar trokštate, kad jie dalyvautų Bažnyčios
bendruomeniniame gyvenime?
Jeigu taip, tai ką dėl to konkrečiai darote?

4. Paskelbtos Pirmosios Šv. Komunijos, Atgailos sakramentų bei egzaminų datos.
Egzaminai 2015 m. birželio 1 – 5 d. nuo 9.30 val.
Egzaminas besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui 2015 m. birželio 4 d. 15 val.
Egzaminas neturintiems krikšto sakramento 2015 m. balandžio 2 d. 15.00 val.
Krikšto sakramentas balandžio 4 d. 20.00 val.
Biželio 1 d. egzaminas pirmadienį pamokėles lankantiems vaikams;
biželio 2 d. egzaminas antradienį pamokėles lankantiems vaikams;
biželio 3 d. egzaminas trečadienį pamokėles lankantiems vaikams;
biželio 4 d. egzaminas ketvirtadienį pamokėles lankantiems vaikams;
biželio 5 d. egzaminas penktadienį pamokėles lankantiems vaikams.
Atgailos sakramento šventimas 2015 m. birželio 11 – 12 d. 15.00 val. ir birželio 19 d. 15.00 val.
Pirmosios Šv. Komunijos šventimas 2015 m. birželio 13 d., 14 d., 21 d.
Sutvirtinimo sakramento data bus pateikta vėliau, kai bus gauta informacija iš Telšių vyskupijos
kurijos.

